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HOTĂRÂRE
privind respingerea (neinregistrarea) candidaturii pentru funcţia de primar al comunei

CERASU depusă de Partidul Romania Mare

Verificand si analizand propunerea de candidatura a d-lui Barbu Neculai pentru functia de primar
al comunei Cerasu, propunere depusa de Partidul Romania Mare si inregistrata sub nr.21/25.04.2016;

Vazand dispozitiile art.3, art.9, art.10 si art.12 din Hotararea Biroului Electoral Central
nr.2/H/28.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor electorale
constituite pentru alegerile locale din anul 2016;

Avand in vedere circulara nr. 293/C/13.04.2016 a Biroului Electoral Central cu privire la
procedura de inregistrare a unei candidaturi;

Constatând că propunerea depusă de Partidul Romania Mare nu îndeplineşte
condiţiile prevăzute de lege pentru a candida, respectiv acelea prevăzute de art. 4 alin.(2)
din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru
modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea
Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, in sensul ca d-l Barbu Neculai are
domiciliul in orasul Valenii de Munte, iar in comuna Cerasu are stabilita numai resedinta;

În temeiul art. 52 alin. (1), (2) si (8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor
administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale
nr.215/2001, precum şi pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali,

BIROUL ELECTORAL CIRCUMSCRIPŢIEI NR. 37 CERASU HOTARASTE:

Articol unic: Respinge candidatura (neinregistrarea candidaturii) domnului BARBU
NECULAI pentru funcţia de primar al comunei Cerasu, judetul Prahova, depusa de Partidul
Romania Mare, pe motivul ca acesta nu are domiciliul pe teritoriul UAT Cerasu.

Prezenta Hotărâre se afişează la sediul Biroului Electoral al Circumscripţiei nr. 37
Cerasu şi poate fi contestată de către candidat, partide politice, alianţele politice şi alianţele
electorale, în termen de cel mult 48 de ore de la afişare, la Judecatoria Valenii de Munte .

PREŞEDINTE, LOCTIITOR, MEMBRI:
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